
NEAUDITĒTS STARPPERIODU

Reģistrācijas Nr. 40003274925

PSIA "Vangažu Avots"    

par periodu

FINANŠU PĀRSKATS

2021, Vangaži

no 01.01.2021.  līdz 31.12.2021.



31.12.2021. 31.12.2020.

2. Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas 19 652 21 506
3. Citi nemateriālie ieguldījumi 4 643 5 970

24 295 27 476

1. Nekustamie īpašumi

a) zemesgabali, ēkas un inženierbūves 5 277 213 5 130 914
5. Tehnoloģiskās iekārtas un ierīces 483 884 497 173
6. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 71 336 82 575
7. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības 2 150 234 329

5 834 583 5 954 033

5 858 878 5 983 139

1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 900 10

900 10

1. Pircēju un pasūtītāju parādi 75 794 72 462
4. Citi debitori 8 3 051
7. Nākamo periodu izmaksas 1 091 1 051

76 893 77 638

27 409 105 780

105 202 183 428
5 964 080 6 166 567

BILANCE

IV. Nauda                                                       

2. IEDAĻAS KOPSUMMA

2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI

I. Krājumi

1. IEDAĻAS KOPSUMMA

I. KOPĀ

II. Debitori

AKTĪVS

I. KOPĀ

1. ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI

BILANCE

I. Nemateriālie ieguldījumi

II. Pamatlīdzekļi

II. KOPĀ

II. KOPĀ



31.12.2021. 31.12.2020.

1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 2 378 387 2 378 387
6. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi -1 130 446 -1 110 548
7. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi -15 343 -19 898

1 232 598 1 247 941

3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 666 874 699 886
13. Nākamo periodu ieņēmumi 3 867 767 3 989 872

4 534 641 4 689 758

3. Aizņēmumi no kredītiestādēm 33 012 33 012
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem 2 601 595
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās
iemaksas

13 067 9 341
11. Pārējie kreditori 7 728 37 514
12. Nākamo periodu ieņēmumi 122 105 122 105
14. Uzkrātās saistības 18 328 22 340

196 841 228 868

5 964 080 6 166 567

Finanšu pārskatu sagatavoja:

1. PAŠU KAPITĀLS

BILANCE

3. ILGTERMIŅA KREDITORI

BILANCE
EUR

4. ĪSTERMIŅA KREDITORI

3. IEDAĻAS KOPSUMMA

PASĪVS

1. IEDAĻAS KOPSUMMA

Galvenā grāmatvede Ineta Dedela

Valdes priekšsēdētājs Kārlis Spravņiks

4. IEDAĻAS KOPSUMMA



EUR
Nr. 
p.k.

Rādītāja nosaukums 31.12.2021. 31.12.2020.

1 Neto apgrozījums

b) no citiem pamatdarbības veidiem 340 081 336 893

2
Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto preču vai 
sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas

-310 343 -278 815

3 Bruto peļņa vai zaudējumi 29 738 58 078

4 Pārdošanas izmaksas

5 Administrācijas izmaksas -86 311 -93 136

6 Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 174 976 164 503

7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas -130 056 -146 467

10 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi

b) no citām personām

12 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

b) citām personām -3 690 -2 876

13 Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa -15 343 -19 898

14 Uzņēmumu ienākuma nodoklis par pārskata gadu

15
Peļņa vai zaudējumi pēc uzņēmumu ienākuma nodokļa 
aprēķināšanas

-15 343 -19 898

16
Ieņēmumi vai izmaksas no atliktā nodokļa aktīvu vai saistību 
atlikumu izmaiņām

17 Ārkārtas dividendes

18 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi -15 343 -19 898

19 Mazākumakcionāru peļņas vai zaudējumu daļa

Kārlis Spravņiks

Finanšu pārskatu sagatavoja:
Ineta Dedela

Valdes priekšsēdētājs

Galvenā grāmatvede

(pēc izdevumu funkcijas)

Pašvaldības SIA "Vangažu avots"
40003274925
Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu novads., LV-2136
Pārskata periods 01.01.2021. - 31.12.2021.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins



Nr. 
p.k.

Nosaukums 
Pārskata 
periods

Iepriekšējais 
pārskata gads

1. Ieņēmumi no preču pārdošanas un pakalpojumu sniegšanas 464 991 446 325

2.
Maksājumi piegādātājiem, darbiniekiem, pārējiem pamatdarbības 
izdevumiem

-506 746 -680 997

3. Pārējās pamatdarbības ieņēmumi vai izdevumi 84 2 417
4. Bruto pamatdarbības naudas plūsma -41 670 -232 255
5. Izdevumi procentu maksājumiem -3 690 -2 951
6. Pamatdarbības neto naudas plūsma -45 360 -235 206

1 Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde -60 841
2 Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma 0 -60 841

1 Saņemtie aizņēmumi 73 316
2 Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi 280 800
3 Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai -33 012 -32 933
4 Finansēšanas darbības neto naudas plūsma -33 012 321 183

-78 372 25 136
105 780 80 645

27 408 105 780

Finanšu pārskatu sagatavoja:
Galvenā grāmatvede Ineta Dedela

IV Ārvalstu valūtu kursu svārstību rezultāts

Valdes priekšsēdētājs

VII Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada beigās
VI Naudas un tās ekvivalentu atlikums pārskata gada sākumā

Kārlis Spravņiks

V Naudas un tās ekvivalentu neto pieaugums vai samazinājums

(pēc tiešās metodes)

III Finansēšanas darbības naudas plūsma

Pašvaldības SIA "Vangažu avots"
40003274925
Priežu iela 4, Vangaži, Ropažu novads., LV-2136
Pārskata periods 01.01.2021. - 31.12.2021.

Naudas plūsmas pārskats

I Pamatdarbības naudas plūsma:

II Ieguldīšanas darbības naudas plūsma



EUR
Nr. 
p.k.

Rādītāja nosaukums Pārskata perioda beigas
Iepriekšējā pārskata 

gada beigas

1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 2 378 387 2 097 587

3.
Akciju vai daļu kapitāla (pamatkapitāla) pieaugums / 
samazinājums

280 800

4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 2 378 387 2 378 387

1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa -1 130 446 -1 110 548
3. Nesadalītās peļņas palielinājums / samazinājums -15 343 -19 898
4. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās -1 145 789 -1 130 446

1. Iepriekšējā gada bilancē norādītā summa 1 247 941 987 039

2. Iepriekšējā gada bilancē norādītās summas labojums 0 0

3. Pārskata gada bilancē norādītā summa perioda beigās 1 232 598 1 247 941

Finanšu pārskatu sagatavoja:

Pašu kapitāla izmaiņu pārskats

I. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)

VI. Nesadalītā peļņa

VII. Pašu kapitāls

Valdes priekšsēdētājs Kārlis Spravņiks

Galvenā grāmatvede Ineta Dedela



Nozīmīgāko uzskaites principu kopsavilkums

1)      Vispārīgie principi

Sabiedrības finanšu pārskati ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem “Par grāmatvedību”, “Gada
pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likums”, un MK noteikumiem Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada
pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”. 

Bilanci, Peļņas vai zaudējumu aprēķinu un Pašu kapitāla kustības pārskatu sagatavo, pamatojoties uz “Gada pārskatu
un konsolidēto gada pārskatu likums” attiecīgajos pielikumos noteikto shēmu.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins sagatavots atbilstoši izdevumu funkcijas metodei.
Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība eiro (Eur).

Finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo
stāvokli un peļņu vai zaudējumiem. 

Finanšu pārskats sagatavots atbilstoši šādiem vispārīgajiem principiem:
               pieņem, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk (darbības turpināšanas princips);
               izmanto to pašu grāmatvedības politiku un novērtēšanas metodes, kuras izmantotas iepriekšējā pārskata gadā;
               finanšu pārskatā posteņus atzīst un novērtē, izmantojot piesardzības principu, jo īpaši ievērojot šādus 
a) finanšu pārskatā iekļauj tikai līdz bilances datumam iegūto peļņu,

b) ņem vērā visas saistības, kā arī paredzamās riska summas un zaudējumus, kas radušies pārskata gadā vai
iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laikposmā starp bilances datumu un dienu, kad gada pārskatu paraksta
vadība, pilnvarotā persona vai pārvaldes institūcija,

c) aprēķina un ņem vērā visas aktīvu vērtības samazināšanās un nolietojuma summas neatkarīgi no tā, vai pārskata gads
tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;

              bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda pēc uzkrāšanas principa, proti, ieņēmumus
un izdevumus norāda, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas saņemšanas vai izdošanas laiku. Ar pārskata gadu
saistītos ieņēmumus un izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma;

               izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos;
               bilances aktīva un pasīva posteņus novērtē atsevišķi;

              jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un
izdevumu posteņiem ir aizliegts,

              ja tiek izslēgts atsavināts vai likvidēts ilgtermiņa ieguldījumu objekts, savstarpēji ieskaita ar minētā objekta
izslēgšanu saistītos ieņēmumus un izmaksas. Peļņas vai zaudējumu aprēķinā norāda neto vērtību — peļņu vai
zaudējumus no ilgtermiņa ieguldījumu objekta atsavināšanas, kuru aprēķina kā starpību starp izslēgtā objekta bilances
vērtību un tā atsavināšanas vai likvidācijas ieņēmumiem un izdevumiem ar nosacījumu, ka finanšu pārskata pielikumā
ir norādītas bruto summas;

              bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņos summas norāda, ņemot vērā saimniecisko darījumu saturu
un būtību, nevis tikai juridisko formu;

              bilances un peļņas vai zaudējumu aprēķina posteņus novērtē atbilstīgi iegādes izmaksām vai ražošanas
pašizmaksai. Iegādes izmaksas ir preces vai pakalpojuma, pirkšanas cena, (atskaitot saņemtās atlaides), kurai pieskaitīti
ar pirkumu saistītie papildu izdevumi. Ražošanas pašizmaksa ir izejvielu, pamatmateriālu un palīgmateriālu iegādes
izmaksas un citi izdevumi, kas ir tieši saistīti ar attiecīgā objekta izgatavošanu. Ražošanas pašizmaksā drīkst iekļaut arī
tādu izmaksu daļas, kas ir netieši saistītas ar objekta izgatavošanu, ja vien šīs izmaksas ir attiecināmas uz to pašu
laikposmu.



Bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, un pašu kapitāla izmaiņu pārskata konkrētajos posteņos norādīta nozīmīga
finanšu informācija, kura būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu. Maznozīmīgas
summas, kuras būtiski neietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu, minētajās finanšu
pārskata sastāvdaļās norādīta attiecīgos līdzīgu finanšu informāciju apvienojošajos posteņos, šo summu detalizējums
sniegts tālāk finanšu pārskata pielikumā.

2)      Aplēšu izmantošana

Finanšu pārskatu sagatavošanā sabiedrības valde veikusi vairākas aplēses un pieņēmumus, kas ietekmē atsevišķus
finanšu pārskatos ietverto bilances un ieņēmumu un izdevumu pārskata posteņu atlikumu, kā arī iespējamo saistību
apmēru. Notikumi nākotnē var ietekmēt minētās aplēses un pieņēmumus. Jebkāda šādu aplēšu un pieņēmumu maiņas
ietekme uz sabiedrības darbības rezultātiem tiek uzrādīta finanšu pārskatos tā noteikšanas brīdī. 

3)      Ieņēmumu atzīšana

Sabiedrības pamatdarbība ir Ūdens piegāde un Notekūdeņu savākšana un attīrīšana.

Neto apgrozījums ir gada laikā pārdotās produkcijas un sniegto pakalpojumu vērtības kopsumma atskaitot piešķirtās
atlaides un pievienotās vērtības nodokli.

Ieņēmumi tiek atzīti pēc sekojošiem principiem:

Trešās personas vārdā iekasētās summas, kuras saņem sabiedrība, un kuru dēļ, nepalielinās pašu kapitāls, neiekļauj
ieņēmumos.

Ieņēmumi no preču pārdošanas Latvijā tiek atzīti, kad pircējs ir preces akceptējis. Ieņēmumi no preču pārdošanas ārpus
Latvijas tiek atzīti atbilstoši preču piegādes nosacījumiem.

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas tiek atzīti atbilstoši darījuma izpildes pakāpei.

Ieņēmumi no soda un kavējuma naudām tiek atzīti saņemšanas brīdī.

Procentu ieņēmumi tiek atzīti, pamatojoties uz proporcionālu laika sadalījumu, ņemot vērā aktīva faktisko ienesīgumu.

Dividendes tiek atzītas brīdī, kad rodas likumīgas tiesības uz tām.

Autoratlīdzību atzīst pēc uzkrāšanas principa saskaņā ar attiecīgo līgumu.

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi ir dažādi citi ieņēmumi (piemēram, gūto peļņu no ilgtermiņa ieguldījumu
objektu atsavināšanas vai no ārvalstu valūtas kursu svārstībām, ieņēmumus no saņemtajām apdrošināšanas atlīdzībām,
no saņemtās finanšu palīdzības vai finansiālā atbalsta), kas nav tieši saistīti ar sabiedrības pamatdarbību, bet, kas
radušies saimnieciskās darbības rezultātā vai izriet no tās.

4)      Izdevumu atzīšanas principi
Izmaksas peļņas vai zaudējuma aprēķinā norāda pēc uzkrāšanas principa, ņemot vērā to rašanās laiku, nevis naudas
izdošanas laiku. Ar pārskata saistītos izdevumus norāda neatkarīgi no maksājuma vai rēķina saņemšanas datuma.
Izmaksas saskaņo ar ieņēmumiem attiecīgajos pārskata periodos.

5)      Nemateriālie ieguldījumi



Nemateriālie ieguldījumi galvenokārt sastāv no par atlīdzību iegūtām lietošanas tiesībām, licencēm, patentiem,
koncesijām un tam līdzīgām tiesībām. Nemateriālie ieguldījumi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības,
atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot 33,33% nolietojuma likmi
gadā. Izņēmuma gadījumā, ja nemateriālās vērtības vai attīstības izmaksu objekta lietderīgās lietošanas laiku, nav
iespējams, ticami aplēst, to sākotnējo vērtību noraksta pakāpeniski, sadalot pa gadiem laikposmā, kas nav ilgāks par 10
gadiem (katru šādu gadījumu paskaidro finanšu pārskata pielikumā, norādot laikposma ilgumu, kurā paredzēts norakstīt
attiecīgā posteņa sākotnējo vērtību).

6)      Pamatlīdzekļi 

Pamatlīdzekļi tiek novērtēti pēc to sākotnējās izmaksu vērtības, atskaitot uzkrāto nolietojumu. Nolietojums tiek 
aprēķināts pēc lineārās metodes, pielietojot sekojošas vadības noteiktas pamatlīdzekļu nolietojuma aprēķināšanas 
likmes, kas balstītas uz pamatlīdzekļu lietderīgās kalpošanas laika novērtējumu, attiecībā uz finanšu uzskaitē esošo 
pamatlīdzekļu iedalījumu kategorijās.

Aktīvu aplēstās atlikušās vērtības un lietderīgās izmantošanas periodi tiek pārskatīti un nepieciešamības gadījumā
koriģēti katrā pārskata datumā.

Sabiedrība kapitalizē pamatlīdzekļus, kuru vērtība pārsniedz Eur 1000 un derīgās lietošanas laiks pārsniedz 1 gadu. 

Pamatlīdzekļu kārtējā remonta un uzturēšanas izmaksas tiek iekļautas tā perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā
tās ir radušās.

Pamatlīdzekļu objektu uzskaites vērtības atzīšanu pārtrauc, ja tas tiek atsavināts vai gadījumā, kad no aktīva turpmākās
lietošanas nākotnē, nav gaidāmi nekādi saimnieciskie labumi.

Nepabeigtā celtniecība atspoguļo pamatlīdzekļu izveidošanas un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas, un tā tiek
uzskaitīta sākotnējā vērtībā. Sākotnējā vērtībā ietilpst celtniecības izmaksas un citas, tiešās izmaksas. Nepabeigtajai
celtniecībai nolietojums netiek aprēķināts, kamēr attiecīgie aktīvi nav pabeigti un nodoti ekspluatācijā.

Sabiedrība iekļauj pamatlīdzekļu izveidošanas izmaksās saņemto aizņēmumu, kas izmantoti aktīvu izveidei, procentu
izmaksas.

7)      Noma ar izpirkumu (finanšu noma)
Gadījumos, kad pamatlīdzekļi, kas iegūti nomā ar izpirkumu (finanšu nomā), saistībā ar kuriem, uzņēmumam pāriet
visi riski, un atlīdzība, kas raksturīga īpašumtiesībām, tiek uzskatīti par Sabiedrības aktīviem tādā vērtībā, par kādu tos
varētu iegādāties ar tūlītējo samaksu. Līzinga procentu maksājumi un tiem pielīdzināmi maksājumi tiek iekļauti tā
perioda peļņas vai zaudējumu aprēķinā, kurā tie ir radušies.

8)      Krājumi

Izejvielas, materiāli un preces pārdošanai gada pārskatā tiek novērtēti pēc vidējās svērtās cenas vai FIFO metodes
(pirmais iekšā, pirmais ārā).

Sabiedrība lieto vienu un to pašu krājumu izlietojuma un atlikumu vērtības noteikšanas metodi visiem līdzīga veida un
lietojuma krājumiem.

Krājumu vērtību koriģē, lai tie bilances datumā tiktu novērtēti atbilstoši iegādes izmaksām vai ražošanas pašizmaksai,
vai zemākajām tirgus cenām šajā datumā, atkarībā no tā, kurš no šiem rādītājiem ir zemāks, vai īpašos gadījumos —
atbilstoši neto pārdošanas vērtībai. Krājumu vērtības samazinājuma korekcijas var pārtraukt, ja vērtības samazināšanai
vairs nav pamata.

9)      Debitori

Debitoru parādi novērtēti, ievērojot piesardzības principu, bilancē uzrādot tikai reālos debitorus.



Speciālie uzkrājumi šaubīgiem parādiem tiek veidoti gadījumos, kad pēc vadības uzskatiem šo debitoru parādu
atgūšana ir apšaubāma, izvērtējot katru debitoru atsevišķi. Bezcerīgie parādi tiek norakstīti pārskata gada zaudējumos.

10)      Uzkrātās saistības

Bilances postenī "Uzkrātās saistības" norāda skaidri zināmās saistību summas pret preču piegādātājiem un
pakalpojumu sniedzējiem par pārskata gadā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, par kuriem piegādes, pirkuma vai
līguma nosacījumu vai citu iemeslu dēļ bilances datumā vēl nav saņemts maksāšanai paredzēts attiecīgs attaisnojuma
dokuments (rēķins).

Sabiedrība veido uzkrājumus saistībām pret darbiniekiem par neizmantoto atvaļinājumu. 

Uzkrātās neizmantoto atvaļinājumu izmaksas tiek aplēstas, reizinot darbinieku vidējo dienas izpeļņu par pārskata gada
pēdējiem sešiem mēnešiem ar pārskata gada beigās uzkrāto neizmantoto atvaļinājuma dienas skaitu.

11)      Uzņēmumu ienākuma nodoklis

Uzņēmumu ienākuma nodokli, ievērojot likuma “Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums” prasības, veido par pārskata
gadu aprēķinātais uzņēmumu ienākuma nodoklis, kas tiek atzīts peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Sākot ar 2018.
taksācijas gadu, uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek aprēķināts par sadalīto peļņu (dividendēm) un nosacīti sadalīto
peļņu piemērojot likmi 20%, kura koriģēta ar uzņēmumu ienākuma nodokli apliekamo vērtību dalot ar koeficientu 0,8.
Uzņēmumu ienākuma nodoklis tiek atzīts brīdī, kad Sabiedrības dalībnieki pieņem lēmumu par peļņas sadali vai tiek
iegrāmatotas izmaksas, kas nav tieši saistītas ar uzņēmuma saimniecisko darbību un izmaksu atzīšanas brīdī palielina
uzņēmuma ienākuma nodokļa apliekamo bāzi.

12)      Nauda un naudas ekvivalenti

Nauda un naudas ekvivalenti sastāv no bankas kontu atlikumiem un īstermiņa depozītiem ar termiņu līdz 90 dienām.

13)      Finanšu palīdzība un atbalsts, ziedojumi un dāvinājumi
Saņemtos finansiālos atbalstus iekļauj ieņēmumos tajā pārskata gadā, kurā saņemta finanšu palīdzība, vai finansiālais
atbalsts. 

Pamatlīdzekļu izveidošanai saņemtā finanšu palīdzība un atbalsts tiek uzskaitīts kā nākamo periodu ienākumi, kurus
pakāpeniski iekļauj ieņēmumos saņemto vai par finanšu palīdzību un atbalstu iegādāto pamatlīdzekļu lietderīgās
izmantošanas perioda laikā. Pārējās dotācijas attiecina uz pārskata gada rezultātiem dotāciju saņemšanas periodā.

Gadījumā ja sabiedrībai ir pamatota pārliecība par to, ka visi ar finanšu palīdzības saņemšanu saistītie nosacījumi tiks
izpildīti un atbalstāmo izdevumu atmaksa tiks saņemta, Sabiedrība saņemamo finansiālo atbalstu iekļauj ieņēmumos
pirms atbalstāmo izdevumu atmaksas saņemšanas. Šī summa tiek finanšu pārskatā uzrādīta postenī “Uzkrātie
ieņēmumi”.

14)      Bilancē neiekļautās finansiālās saistības, sniegtās garantijas un citas iespējamās, saistības,
Sabiedrībai nav noslēgti nomas un īres līgumi, kas būtiski sabiedrības darbībā.

15)     Būtiski notikumi pēc bilances datuma, kas neattiecas uz pārskata gadu un tāpēc nav iekļauti bilancē vai
peļņas vai zaudējumu aprēķinā



Finanšu pārskatos tiek atspoguļoti tādi notikumi pēc pārskata gada beigām, kas sniedz papildu informāciju par
sabiedrības finansiālo stāvokli bilances sagatavošanas datumā (koriģējošie notikumi). Ja notikumi pēc pārskata gada
beigām nav koriģējoši, tie tiek atspoguļoti finanšu pārskatu pielikumos, tikai tad, ja tie ir būtiski.

16)  Radniecīgās sabiedrības

Radniecīgās sabiedrības ir tādas sabiedrības, kas attiecībā pret sabiedrību, ir koncerna meitas sabiedrība vai koncerna
mātes sabiedrība, vai citas šā koncerna meitas sabiedrības, vai šā koncerna meitas sabiedrības meitas sabiedrība.

17)  Saistītās puses

Par saistītajām pusēm tiek uzskatīti Sabiedrības dalībnieki, valdes locekļi, viņu tuvi ģimenes locekļi un sabiedrības,
kuros minētajām personām ir kontrole vai būtiska ietekme. Visi darījumi ar saistītām, pusēm, pārskata gadā, atbilst
parastajiem tirgus nosacījumiem. 

18)  Pētniecības un attīstības pasākumi un pašu akcijas vai daļas

Sabiedrībai nav pētniecības un attīstības pasākumu un tā pārskata gadā nav atpirkusi savas akcijas vai daļas. 



"VANGAŽU AVOTS" PSIA
Bilances aktīva pielikumi

Nemateriālie ieguldījumi

Koncesijas 
patenti licences, 
preču zīmes un 

tamlīdzīgas 
tiesības

Citi 
nemateriālie 
ieguldījumi

Nemateriālā vērtība
Avansa maksājumi 

par nemateriālajiem 
ieguldījumiem

Kopā

Eur Eur Eur Eur Eur
Sākotnējā vērtība
31.12.2020 73 994 13 267 87 261
Iegādāts -
Norakstīts -
31.12.2021 73 994 13 267 - - 87 261

Nolietojums
31.12.2020 52 488 7 297 59 785
Aprēķināts 1 855 1 327 3 182
Norakstīts -
31.12.2021. 54 343 8 624 - - 62 967

Atlikusī bilances vērtība 
31.12.2020 21 506 5 969 - - 27 476

Atlikusī bilances vērtība
31.12.2021 19 651 4 643 - - 24 294

Pamatlīdzekļi Ēkas un inženier-
būves

Tehnoloģis-kās 
iekārtas un 

ierīces

Pārējie pamatlī-
dzekļi un inventārs

Pamatlīdzekļu 
izveidošana un 

nepabeigto 
celtniecības objektu 

izmaksas

Avansa maksājumi 
par pamatlī-

dzekļiem

Kopā

Eur Eur Eur Eur Eur Eur
Sākotnējā vērtība
31.12.2020. 6 281 545 672 981 248 761 234 329 9 042 7 446 659
Iegādāts 282 228 14 126 7 718 71 894 - 375 966
Norakstīts (10 040) (5 404) (9 777) - - (25 221)
Pārvietots - - (304 073) (9 042) -   313 115 
Pārvērtēts -
31.12.2021. 6 553 733 681 703 246 702 2 151 - 7 484 289
Nolietojums
31.12.2020. 1 150 631 175 808 166 186 - - 1 492 625
Aprēķināts 140 596 23 603 13 659 - - 177 858
Norakstīts (10 039) (1 591) (9 143) - - (20 773)
Pārklasificēts -
Pārvērtēts -
31.12.2021. 1 281 188 197 820 170 702 - - 1 649 710

Atlikusī bilances vērtība 
31.12.2020. 5 130 914 497 173 82 575 234 329 9 042 5 954 033

Atlikusī bilances vērtība
31.12.2021. 5 272 545 483 882 76 000 2 151 - 5 834 578



Bilances aktīva pielikumi

Apgrozāmie līdzekļi 31.12.2021 31.12.2020
Eur Eur

Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 900 - 10
900 10

Pircēju un pasūtītāju parādi 31.12.2021 31.12.2020
Eur Eur

Pircēju un pasūtītāju uzskaites vērtība 179 921 164 354
Uzkrājumi šaubīgo debitoru parādiem (104 127) (91 892)
Bilances vērtība 75 794 72 462

Citi debitori 31.12.2021 31.12.2020

Eur Eur
Nodokļu pārmaksas 8 163
Avansa maksājumi par precēm, pakalpojumiem - 2 880
Citi  nebūtiski debitori - 8

8 3 051

Nākamo periodu izmaksas 31.12.2021 31.12.2020
Eur Eur

Automašīnas apdrošināšana 241 361
Laikrakstu abonēšana 119 111
Hostings un citi apdrošināšanas izdevumi - 2
Nelaimes gadījumu un komercīpašumu apdrošināšana 731 517
Grāmatvedības sistēmas  apkalpošanas izmaksas - 60

1 091 1 051

Naudas līdzekļi 31.12.2021 31.12.2020
Eur Eur

Naudas līdzekļi bankās 27 409 105 780
27 409 105 780



Bilances pasīva konti

Uzkrātās saistības 31.12.2021. 31.12.2020.
Eur Eur

Uzkrātās saistības piegādātājiem
5838 9577

Neizmantotie atvaļinājumi 12490 12763
18 328 22 340

Citi aizņēmumi
Ilgtermiņa daļa Īstermiņa daļa Kopā Ilgtermiņa 

daļa
Īstermiņa    

daļa
Kopā

Eur Eur Eur Eur Eur Eur
Valsts Kase 666 874 33 012 699 886 699 886 33 012 732 898

666 874 33 012 699 886 699 886 33 012 732 898

Nākamo periodu ieņēmumi

Ilgtermiņa daļa Īstermiņa daļa Kopā Ilgtermiņa 
daļa

Īstermiņa    
daļa

Kopā

Eur Eur Eur Eur Eur Eur
KF, CLFA līdzfinansējums 122 105 3 867 767 3 989 872 3 989 872 122 106 4 111 978

122 105 3 867 767 3 989 872 3 989 872 122 106 4 111 978

Pārējie kreditori 31.12.2021. 31.12.2020.
Eur Eur

Darba alga 7 182 6 542

Aprēķinātā soda nauda, saskaņā
ar vienošanos ar Lielrīgas
reģionālās Vides pārvaldi 

- 30 940

Parāds avansa norēķina personai 546 32

7 728 37 514

31.12.2021. 31.12.2020.

31.12.2021. 31.12.2020.



PZA pielikums

31.12.2021. 31.12.2020.
Eur Eur

199 525 199 714
97 471 91 059
24 078 24 893
19 006 21 227

336 893 336 893

31.12.2021. 31.12.2020.
Eur Eur

73 563 71 029
71 550 71 696
74 332 49 914

6 565 4 913
58 935 53 417

6 206 12 575
885 100

9 812 10 371
645 660
954 862
633 632

4 447

1 817 1 816
- 830

310 343 278 815

31.12.2021. 31.12.2020.
Eur Eur

70 569 74 469
4 129 4 022

453 494
1 662 1 346
1 672 2 647
2 378 3 899
1 800 1 551

960 3 268
2 016 1 440

672 -
86 311 93 136

31.12.2021. 31.12.2020.
Eur Eur

3 529 832
- 1 696

122 105 122 105
35 704 31 835

4 364 3 054
- 4 422

598 559
8 676 -

174 976 164 503

31.12.2021. 31.12.2020.
Eur Eur

3 504 23 154
4 447 28

122 105 122 105
- 1 180

130 056 146 467

31.12.2021. 31.12.2020.
Eur Eur

3 690 2 857
- 19

3 690 2 876

Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas

Maksa par Valsts kases aizņēmuma apkalpošanu
Atzītie finanšu nomas procenti

Samaksātās soda naudas un līgumsodi

Zaudējumi no aktīvu atsavināšanas*
Projektu ietvaros iegādāto un rekonstruēto pamatlīdzekļu 

Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas

Ieņēmumi no soda naudas
Ieņēmumi no apdrošināšanas atlīdzības

Uzkrājums šaubīgo debitoru parādiem 

Ieņēmumi no objektu iznomāšanas

Citi nebūtiski ieņēmumi

Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 

Ieņēmumi no šaubīgo debitoru parāda apmaksas

Biedru naudas, darba aizsardzības u.c. izdevumi
Apdrošināšanas izmaksas
Pārējās administrācijas izmaksas

Inventarizacijas korekcijas
Saņemtais valsts un Eiropas Savienības finansiālais atbalsts

Kancelejas izdevumi
IT apkalpošanas izdevumi
Transporta izmaksas
Sakaru izmaksas

Administrācijas izmaksas  

Personāla izmaksas
Profesionālo pakalpojumu izmaksas
Banku pakalpojumi

Zaudējumi no pamatlīdzekļu pārdošanas
Nekustamā īpašuma nodoklis
Pārējās ražošanas izmaksas

Transporta izdevumi
Apmācības izdevumi, komandējuma izmaksas
Izdevumi dabas resursu nodoklim
Izdevumi Sabiedrisko pakaplojumu regulatoram
Apsardzes pakalpojumi

Ūdens piegāde un kanalizācijas novadīšana iedzīvotājiem 
Ūdens piegāde un kanalizācijas novadīšana iedzīvotājiem 

Sakaru izdevumi

Pamatlīdzekļu vērtības nolietojums

Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa, pārdoto 
preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 
Personāla izmaksas

Iekārtu ekpluatācijas un uzturēšanas izmaksas

Ūdens piegāde un kanalizācijas novadīšana juridiskām 
Ūdens piegāde un kanalizācijas novadīšana juridiskām 

Tiešā norēķina ieņēmumi

Neto apgrozījums 

Elektrības izdevumi
Ūdenssaimniecības un kanalizācijas uzraudzība un 



2021 2020

8 8

2021 2020
Eur Eur

59 339 57 802
56 675 60 016
12 573 13 227
13 895 14 452

142 482 145 497

Nomināl vērtība Uzskaites 
vērtība

Eur Eur
Parastās 2 378 387 1 2 378 387

1 2 378 387

Akciju veids Skaits

Atlīdzība par darbu darbiniekiem
Atlīdzība par darbu administrācijai
Valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas darbiniekiem
Valsts sociālās apdrošināšanas izmaksas administrācijai

Vidējais darbinieku skaits

Darbinieku skaits pārskata gadā

Informācija par akcijām un daļām

Personāla izmaksas



PSIA „Vangažu Avots” galvenais darbības virziens ir ūdens piegāde un kanalizācijas notekūdeņu novadīšana Inčukalna novada iedzīvotājiem
un juridiskām personām. 
2021. gadā tika nodotas ekspluatācijā Inčukalna notekūdeņu attīrīšanas ietaises, turpinātas daudzdzīvokļu māju aprīkošanas ar
komercuzskaites mēraparātiem, kā arī ar to attālināto nolasīšanu.

Neto apgrozījums 2021. gadā ir bijis 340 081 euro, kas, salīdzinot ar 2020. gadu, ir pieaugums par 3 188 euro jeb aptuveni 1%. Neto
apgrozījuma pozitīvs pieaugums ir rezultāts Sabiedrības īstenotiem nepārtrauktiem pasākumiem Sabiedrības resursu efektīvu pārvaldīšanā.

2021. gadu Sabiedrība noslēdza ar negatīvu darbības rezultātu jeb zaudējumiem 15 343 euro apmērā, kas salīdzinot ar 2020. gadu ir
samazinājušies par aptuveni 23 %.

Vērtējot 2020. gada finansiālo darbību ir jāuzsver, ka Sabiedrībai ir bruto peļņa 29 738 euro apmērā un pārskata gada zaudējumi ir saistīti
pamatā ar debitoru parādiem, kas izveidojušies vairāk kā pirms diviem gadiem.

Tajā pašā laikā bruto peļņas samazinājums ir saistīts ar to, ka vasarā karstajā laikā pastiprināti auga dūņas gan Inčukalna, gan Gaujas NAI. 

Tāpat arī Kārļzemnieku NAI tika veikti uzlabošanas darbi, lai izpildītu Valsts Vides dienesta prasības.

Sabiedrībai nav būtiski riski vai neskaidri apstākļi, kas būtu jāatspoguļo finanšu pārskatā. Sabiedrības vadība cenšas minimizēt potenciālo
finanšu risku negatīvo ietekmi uz Sabiedrības finansiālo stāvokli. Sabiedrība ievēro piesardzīgu riska likviditātes vadību, nodrošinot
pieejamību atbilstošiem kredītresursiem, saistību nokārtošanai noteiktajos termiņos.

Ņemot vērā to, ka visi ieņēmumi atbilstoši realizācijas tirgum ir eiro, valūtas riska ietekme uz sabiedrības finanšu radītājiem ir minimāla. 

2022. gada pirmajos mēnešos Latvijas Republikā un daudzās citās valstīs joprojām ir spēkā ar koronavīrusa izplatību saistīti ierobežojumi,
kas ievērojami bremzē ekonomikas attīstību valstī un pasaulē, līdz ar to joprojām pastāv ekonomikas attīstības nenoteiktība. Sabiedrības
vadība turpina izvērtēt situāciju. Līdz šim ar koronavīrusa izplatību saistītie ekonomiskie ierobežojumi nav skāruši Sabiedrības darbību un
pašlaik Sabiedrība izjūt nelielu efektivitātes kritumu, kas saistīts ar attālināto darbu, tomēr redzamu ietekmi tas neatstāj. Sabiedrības vadība
uzskata, ka Sabiedrība spēs pārvarēt ārkārtas situāciju bez īpašu kompensējošo  pasākumu palīdzības. 

Plānots, ka Sabiedrība 2022. gadā tiks reorganizēta, Siguldai piekrītot,  nododot apkalpošanai SIA “Saltavots”.

Sabiedrības filiāles un 
pārstāvniecības ārvalstīs

Sabiedrībai nav pārstāvniecības vai filiāles ārzemēs.

Valdes priekšsēdētājs
Kārlis Spravņiks

Pašvaldības SIA “VANGAŽU AVOTS”

Sabiedrības savu akciju vai 
daļu kopumu

Pārskata gadā Sabiedrība nav atpirkusi savas daļas.

Notikumi pēc pārskata gada 
beigām

Laika periodā starp pārskata gada pēdējo dienu un dienu, kad vadība paraksta gada pārskatu, nav bijuši nekādi nozīmīgi vai ārkārtas apstākļi,
kas ietekmētu gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.

Par sabiedrību un tās 
attīstību pārskata gadā 

Darbības finansiālie 
rezultāti un finansiālais 
stāvoklis 

Būtiski riski un neskaidri 
apstākļi

Sabiedrības turpmākā 
attīstība

Pasākum pētniecības un 
attīstības jomā 

Pārskata gadā Sabiedrība nav veikusi pasākumus pētniecības un attīstības jomā.



Paziņojums par vadības atbildību

Valdes priekšsēdētājs Kārlis Spravņiks

Pašvaldības Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vangažu avots" vadība ir atbildīga par 
finanšu pārskata sagatavošanu, balstoties uz sākotnējo grāmatvedības uzskaiti par katru 
pārskata periodu, kas patiesi atspoguļo sabiedrības finansiālo stāvokli uz pārskata gada 
beigām, kā arī darbības rezultātiem par šo periodu. Šis neauditātais, saīsinātais, 
starpperiodu finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu Par 
grāmatvedību, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu un Ministru kabineta 
noteikumiem Nr. 775 "Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu piemērošanas 
noteikumi". 

Pamatojoties uz Sabiedrības valdes rīcībā esošo informāciju, neauditētais, saīsinātais 
starpperiodu finanšu pārskats par periodu no 01.01.2021. - 31.12.2021. sagatavots, 
ievērojot darbības turpināšanas principu un visos būtiskos aspektos sniedz patiesu un 
skaidru priekšstatu par Sabidrības aktīviem, pasīviem , peļņu vai zaudējumiem un vispārēju 
finansiālo stāvokli.

Vadība apstiprina, ka, sastādot šo pārskatu par periodu, tika izmantotas atbilstošas 
grāmatvedības metodes, to pielietojums bija konsekvents, ir pieņemti saprātīgi un 
piesardzīgi lēmumi. Vadība apstiprina, ka attiecīgie LR reglamentējošie grāmatvedības 
uzskaites principi ir ievēroti un finanšu pārskati sastādīti saskaņā ar darbības turpināšanās 
principu.
 
Vadība ir atbildīga par atbilstošas grāmatvedības uzskaites kārtošanu, par sabiedrības 
līdzekļu saglabāšanu, kā arī par krāpšanas un citas negodīgas rīcības novēršanu.
Vadība apstiprina, ka ir sniegusi visas nepieciešamās ziņas un paskaidrojumus.


